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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 26/11/2014
KINDERRAAD – HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Toelichting
De kinderraad is de uitwerking van actie ‘ACT-283: Oprichten van een inspraakorgaan voor kinderen’
binnen actieplan ‘ACT-283: Voorzien in inspraak- en participatiemogelijkheden’ uit het gemeentelijke
meerjarenplan. Via de kinderraad willen we kinderen op structurele wijze betrekken bij het gemeentelijk
beleid. Bovendien leren kinderen overleggen, spreken in het openbaar, naar elkaar luisteren, keuzes
maken, krijgen ze zicht op het functioneren van een gemeentebestuur, … We kozen voor een adviesraad
voor kinderen, gelijkaardig aan de werking van een jeugdraad. De kinderraad kan beschikken over een
beperkt budget voor de werking en de realisatie van kleine projecten. Dit sluit aan bij de visie van de
schooldirecties en de jeugdraad.
Voor de werking werd een huishoudelijk reglement opgesteld dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan
de gemeenteraad.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Overwegende dat het gemeentebestuur van Hamme kinderen op structurele wijze wil betrekken bij het
gemeentelijk beleid;
Gelet op de bespreking rond de oprichting van een Kinderraad tijdens de bijeenkomst van het Lokaal
Overlegplatform lager onderwijs van 12 juni 2014;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad over de oprichting van een Kinderraad en het
huishoudelijk reglement, geformuleerd in de algemene vergadering van 14 november 2014;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Akte genomen van de toelichting van raadsvoorzitter K.Mettepenningen die de terminologie van
“kinderraad” bevestigt; de titel dient in die zin te worden aangepast;
Neemt tevens akte van de aanvullende toelichting van de raadsvoorzitter K.Mettepenningen, die een
passage uit het advies dd. 18 november 2014 van de jeugdraad voorleest, met name:
“De jeugdraad vraagt dan ook aan het gemeentebestuur om alsnog in artikel 8 van het huishoudelijk
reglement op te nemen dat verslagen, besluiten en adviezen ook aan het dagelijks bestuur worden
bezorgd. Op die manier is de jeugdraad op de hoogte en kan zij, indien nodig, mee de schouders zetten
onder een project van de kinderraad wat de gedragenheid alleen maar ten goede zal komen.
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Verder vraagt de jeugdraad een nauwere betrokkenheid bij deze adviesraad waarbij beide adviesraden
uiteraard autonoom kunnen werken.”
Dit principe zal in artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de kinderraad worden opgenomen – aldus
wordt voorgesteld door de bestuursmeerderheid;
Akte genomen van de tussenkomsten ter zitting van raadsleden L.Peeters, N-VA, J.Van Goethem, sp.a en
A.Onghena, Groen; van de antwoorden van schepen van jeugd M.De Keyser; van het antwoord van
burgemeester H.Vijt; van de toelichting van raadsvoorzitter K.Mettepenningen; van de aanvullende vraag
van raadslid A.Onghena, van het antwoord van burgemeester H. Vijt; van de reactie van raadslid J.Van
Goethem; van het antwoord van burgemeester H. Vijt; van de vragen van raadslid A.Raemdonck, sp.a;
van het antwoord van schepen M.De Keyser: de opmerking wordt meegenomen; van de tussenkomst van
raadslid T.Vermeire; van het antwoord van schepen M.De Keyser; van de tussenkomst van raadslid
A.Geerinck; N.-VA; van het antwoord van raadsvoorzitter K.Mettepenningen; van de tussenkomst van
schepen L.De Mey; van de reactie van raadslid T.Vermeire; sp.a; van het antwoord van schepen M.De
Keyser;
Neemt akte van de bevestiging dat de schepen van jeugd de intentie heeft regelmatig aanwezig te zijn op
de vergaderingen van de kinderraad; dat in dat verband het woord “eventueel” i.v.m. de aanwezigheid ,
mag worden geschrapt in bijgevoegde informatienota; in het voorliggende huishoudelijk reglement is
trouwens geen sprake van “eventuele” aanwezigheid.
BESLUIT éénparig:
Artikel 1: Doelstelling
De Kinderraad is een adviesraad die op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies kan
uitbrengen over thema’s of concrete punten die kinderen van de basisschool aanbelangen met als doel
een bijdrage te leveren tot het gemeentelijk beleid naar kinderen. De Kinderraad kan ook eigen
activiteiten en projecten uitwerken.
Artikel 2: Samenstelling
De Kinderraad is samengesteld uit kinderen van het 5de en 6de leerjaar van de basisscholen in Hamme.
Alle scholen mogen per vestiging 3 leerlingen afvaardigen. De scholen met meer dan 3 klassen in het 5de
en 6de leerjaar mogen per klas 1 leerling afvaardigen. De Kinderraad wordt voorgezeten door een
medewerker van de jeugddienst.
Artikel 3: Tijdstip
De Kinderraad komt minstens tweemaandelijks samen voor een vergadering of een actiepunt. Tijdens de
vakantieperiodes of op vakantiedagen worden geen zittingen gehouden. De zittingen vinden telkens
plaats op een woensdag van 13.30 u. tot 15 u.
Artikel 4: Plaats
De zittingen van de Kinderraad vinden hoofdzakelijk plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en
kunnen uitzonderlijk ook in Jeugdcentrum Den Appel plaatsvinden.
Artikel 5: Uitnodigingen
De uitnodigingen voor de Kinderraadszittingen worden samen met de agenda minstens 5 werkdagen voor
de zitting verstuurd.
Artikel 6: Agenda
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Voorstellen en agendapunten worden steeds op de jeugddienst binnengebracht. Dit kan per telefoon, per
brief, per mail of persoonlijk en minstens 10 werkdagen voor de eerstvolgende zitting.
Artikel 7: Stemmen
Het stemmen van voorstellen gebeurt door handopsteking. De Kinderraad neemt beslissingen bij gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Wanneer een meerderheid van de aanwezige leden
er om vraagt gebeurt de stemming geheim. Stemming over functies of personen gebeurt geheim.
Artikel 8: Verslag
Van elke zitting wordt een schriftelijk verslag opgemaakt door een medewerker van de jeugddienst. Dit
verslag wordt bezorgd aan alle Kinderraadsleden, de leerkrachten van de 5de en 6de leerjaren en de
schooldirecties. De Kinderraadsleden brengen zelf verslag uit in hun school of klas over wat besproken is
in de Kinderraad. Besluiten en adviezen van de Kinderraad worden door de jeugddienst schriftelijk
overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9: Openbaarheid
Elke Kinderraadszitting is openbaar. Iedereen mag komen luisteren. Wanneer er over personen
gesproken wordt, gebeurt dit echter in gesloten vergadering en wordt het aanwezige publiek verzocht
even naar buiten te gaan.
Artikel 10: Afwezigheid
Wanneer raadsleden niet aanwezig kunnen zijn, verwittigen zij de jeugddienst.
Artikel 11: Budget
In het gemeentelijk budget wordt jaarlijks een beperkt budget voorzien voor de werking van de
kinderraad en de realisatie van activiteiten en kleinschalige projecten. Het budget wordt beheerd door de
gemeentelijke jeugddienst.

